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Dagsorden
Fravær
1.

Evt. tilføjelser til dagsorden

2.

Siden sidst
a) Formand

Beslutning
Hans Vestergaard, Niels Haarh og lnge Dehnfeldt.

Der har været brandsyn i kirken.
Der skal laves skadesanmeldelse på lynnedslaget ved
præsteboligen.
Der har været afholdt kirkesyn. Fejl og mangler prioriteres
forhold til frie midler og ønsker til budget 23.

i

b)

Næstformand/sekretær

Der har været afholdt møde i Julehjælpsudvalget.
Regnskabet blev godkendt og er forevist de
tilstedeværende.

c)

Kasserer

Der er ansøgt om en forhøjelse af rammen for ombygning
af præstegården på 200.000 kr. Det blev bevilget på
Provstiudvalgsmøde d. 6. april.
Se nedenstående punkter om budgetsamtale og budget 23.

d) Kirkeværge

Fraværende

e) Kontaktperson

Fraværende

0 Sognepræst

Fraværende

3.

Økonomisamtale

Der blev lavet prioriteringsliste. Sussi, Marianne og Dorthe
deltager

4.

Budget 2023

Der er afleveringsfrist d. 15. juni. Der er lavet en liste med
ønsker.

Ombygning af præstegård mm.

Tegningerne blev godkendt på sidste møde. Den
økonomiske ramme er forhøjet med 200.000 kr. til
1.700.000 kr.

6.

Venø Kirke - hjemmeside

Vi er i gang med en ny side på Facebook. Den skal
kvalificeres. Kirkens del af venoe.dk skal på sigt revideres.

7.

Gøreliste i forbindelse med
Trine Parbos fratrædelse

Sussi og Marianne laver en gøreliste.

8.

Solnedgangsmusik

Aile kontrakter på plads. Dorthe kontakter kunstnerne
starten af juni med henblik på at få oplysninger om
programmet for de forskellige aftener.
Husk PR

Evaluering af arrangementer
Fællesspisning

-

Gudstjenestefrisøndag

i

Der var god opbakning og det var et rigtig fint arrangement.
Tidsrammen var god.
Der har været fin tilslutning til gode arrangementer.
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10. Planlægning af fremtidige

arrangementer
- Foredrag med Hans
Vestergaard d. I 1. maj
kt. 19.30.
Gudstjenestefrie
søndag d. 15. maj
søndag d. 12. juni
søndag d. 10. juli
søndag d. 7. august

I

Dorthe sørger for småkager. Sussi sørger cider.

-

Koncert med det til lejligheden sammensatte kirkekor
I lntet arrangement. Kirken er udlånt til pilgrimsvandrere.
I lntet arrangement.
I lntet arrangement.
I

11.

Fremtidsplan

I

12.

Venøposten

I

Hans og Marianne har skrevet.

I

tirsdag d. 17. maj kl. 18.10 hos Sussi.

I

lntet.

13. Næste
14. Abent

møde

spørgepunkt

Vi arbejder på en sogneudflugt, på at kvalificere vores
Facebookside og vores del af venoe.dk, fællesarrangement
med højskolesang på Venø Efterskole, samt den løbende
vedligeholdelse af kirken. Der arbejdes også på ombygning
af præstegården og den proces, der skal igangsættes i
forhold til ansættelse af ny præst.

15. Evt.

Venø, den 26. april2O22

underskrifter
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